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Twój Hyundai TUCSON Nowej Generacji
Modern 1.6 T-GDI Skrzynia manualna

Dostępne promocje

Upust dla Klienta Indywidualnego (niedostępny w Leasingu)

-3000,00 zł

Premia za odkup dla Klienta Indywidualnego (niedostępna w Leasingu)

-2000,00 zł

Cena finalna 112 800,00 zł

Cena całkowita 112 800,00 zł
Cena podstawowa 109 900,00 zł
Kolor zewnętrzny 2900,00 zł
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Kod konfiguracji:

Podsumowanie i promocje

https://www.hyundai.com/pl/modele/nowy-tucson.html
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Rok produkcji

2021

Wersja wyposażenia

Modern 109 900,00 zł

Napęd

1.6 T-GDI

Kolor zewnętrzny

Phantom Black 2900,00 zł

Wnętrze

Black

Lista wyposażenia
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Modern
ABS + ESC+ DBC + HAC + TSA + MCB

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z

wykrywaniem pieszych i rowerzystów

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z

wykrywaniem pieszych i rowerzystów

Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez

dzieci

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold

Immobilizer

Inteligentny asystent ostrzegania o ograniczeniach

prędkości (ISLA)

Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach

Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją

wysokości

Poduszka bezpieczeństwa centralna

Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe

Poduszki bezpieczeństwa przednie

Podążanie na pasie ruchu (LFA)

System monitorowania ciśnienia w oponach

System ratunkowy eCall

Bezpieczeństwo
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Modern
Automatyczne włączanie świateł

Centralny zamek

Elektryczne wspomaganie kierownicy

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotele przednie podgrzewane

Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicza regulowana w dwóch

płaszczyznach

Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy

Nawiewy powietrza w drugim rzędzie

Ogranicznik prędkości

Podgrzewana kierownica

System Stop/Go (ISG)

Szyby sterowane elektrycznie (przednie z funkcją Auto

Up / Down)

Tempomat

Wybór trybów jazdy

Komfort
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Modern
Głośniki w drzwiach przednich

Głośniki w drzwiach tylnych

Głośniki wysokotonowe

Komputer pokładowy z 4,2" kolorowym wyświetlaczem

Port USB

Port USB w konsoli centralnej

Sterowanie radiem na kierownicy

System Bluetooth z obsługą komend głosowych

System multimedialny z 8" ekranem dotykowym i

cyfrowym radiem DAB

Multimedia
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Modern
Centralny podłokietnik z uchwytami na napoje

Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą ekologiczną

Gazetownik w oparciu fotela kierowcy

Gazetownik w oparciu fotela pasażera

Gniazdo 12V w bagażniku

Gniazdo 12V w konsoli centralnej

Haczyki do mocowania bagaży

Kierownica obszyta skórą

Klamki wewnętrze w kolorze metalu

Listwy progowe Standard

Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem

Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem

Osłony przeciwsłoneczne

Osłony przeciwsłoneczne rozsuwane

Oświetlenie drugiego rzędu

Oświetlenie pierwszego rzędu

Oświetlenie przestrzeni bagażowej

Roleta bagażnika

Schowek pod podłogą bagażnika

Tapicerka materiałowa

Tylna kanapa składana w proporcji 40:20:40

Zagłówki przednie z regulacją wysokości

Zagłówki tylne z regulacją wysokości

Wewnętrzne
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Modern
Boczne lusterka w kolorze nadwozia

Czarna listwa ozdobna

Felgi aluminiowe 17"

Kierunkowskazy w lusterkach bocznych

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane

Opony Continental

Reflektory halogenowe (światła mijania i drogowe)

Szyba czołowa z powłoką akustyczną

Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym

Szyby przednie barwione

Szyby tylne barwione

Trzecie światło stop LED

Tylne światła przeciwmgielne

Tylny spoiler z trzecim światłem stop

Wiązka do haka holownicznego

Wykończenie grilla w kolorze srebrnym

Zderzaki z listwami ozdobnymi w kolorze jasnym

Zestaw naprawczy

Światła do jazdy dziennej LED

Światła pozycyjne LED

Zewnętrzne

Dane techniczne
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Minimalna (VDA)
1725-1799

Maksymalna (VDA)
546-620

Emisja CO2 (g/km)
151

Zużycie paliwa średnie (WLTP)
6.7

Zużycie paliwa w fazie bardzo

wysokiej (WLTP)

7

Zużycie paliwa w fazie wysokiej

(WLTP)

5.7

Zużycie paliwa w fazie niskiej

(WLTP)

8.3

Zużycie paliwa w fazie średniej

(WLTP)

6.4

Pojemność zbiornika paliwa (litry)
54

Pojemność bagażnika

Zużycie paliwa i emisja CO2
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0-100 km/h (s)
10,3

Moc maksymalna (kW/KM) przy

obr./min.

110 / 150

Prędkość maksymalna (km/h)
189

Moment obrotowy (Nm)
250

Pojemność skokowa
1598

Napęd
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Długość
4500

Szerokość
1865

Wysokość
1650

Rozstaw osi
2680

Rozstaw przednich kół (17")
1630

Rozstaw przednich kół (18")
1615

Rozstaw przednich kół (19")
1615

Rozstaw tylnych kół (17")
1637

Rozstaw tylnych kół (18")
1622

Rozstaw tylnych kół (19")
1622

Zwis przedni
895

Zwis tylny
925

Liczba drzwi
5

Wymiary zewnętrzne



/

Miejsce na głowę w 1. rzędzie z

oknem dachowym (mm)

966

Miejsce na głowę w 2. rzędzie z

oknem dachowym (mm)

980

Miejsce na głowę w 2. rzędzie (mm)
1000

Szerokość na wysokości bioder w

1. rzędzie (mm)

1385

Szerokość na wysokości bioder w

2. rzędzie (mm)

1367

Miejsce na nogi w 1. rzędzie (mm)
1052

Miejsce na nogi w 2. rzędzie (mm)
996

Szerokość na wysokości ramion w

1. rzędzie (mm)

1464

Szerokość na wysokości ramion w

2. rzędzie (mm)

1398-1428

Liczba miejsc
5

Wymiary wewnętrzne
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 (https://www.facebook.com/HyundaiPolska)

 (https://twitter.com/hyundai_poland)

 (https://www.instagram.com/hyundai_motor_poland/)

 (https://www.youtube.com/c/hyundaipolska)

Podane ceny są cenami sugerowanymi, ostateczna cena, charakterystyka produktu i warunki sprzedaży
dostępne u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Wskazane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego i nie będą stanowić części umowy nabycia samochodu. Wskazane ceny mają jedynie
charakter informacyjny. Podane informacje nie stanowią potwierdzenia dostępności poszczególnych
modeli pojazdów, wersji wyposażenia oraz wariantów promocyjnych. Prezentowana dostępność
samochodów może różnić się od faktycznego stanu zaopatrzenia. Dostępność wybranych wersji
wyposażenia oraz wariantów promocyjnych należy sprawdzić w salonach Autoryzowanego Dealera
Hyundai. Szczegółowe informacje na temat danych technicznych samochodów, w tym danych o
zużyciu paliwa oraz emisji CO2 można uzyskać na stronie www.hyundai.com / pl w zakładce Modele, po
wybraniu interesującego Państwa modelu oraz jego specyfikacji lub u Autoryzowanego Dealer Hyundai.
Przedstawione zdjęcia mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktu
końcowego.Zaprezentowany na fotografiach model ma charakter przykładowy.Ostateczny wygląd
samochodu może różnić się od zaprezentowanego ze względu na wybrane przez klienta elementy
samochodu, w szczególności takie jak wyposażenie, akcesoria, kolorystyka, parametry
techniczne.Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego
sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Copyright 2020 Hyundai Motor Company.All rights reserved.Hyundai Motor Poland Sp.z o.o., ul.Wołoska

Napęd
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Rodzaj skrzyni biegów
Skrzynia manualna

Skrzynia biegów i napęd

https://www.facebook.com/HyundaiPolska
https://twitter.com/hyundai_poland
https://www.instagram.com/hyundai_motor_poland/
https://www.youtube.com/c/hyundaipolska
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24, 02 - 675 Warszawa, Polska, wysokość kapitału zakładowego: 86 431 000 zł, NIP: 521 - 03 - 35 - 531,
zarejestrowana pod nr KRS 00000 67 315 w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS.


